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ቻይናዊያን ሰላም  ሲለዋወጡ “你好/ní hǎo/ኒ ሀው” ይባባላሉ። ከላይ 

ያለውን ሰንጠረዥ እንደም ዩ  “你/nǐ/ኒ” ማለ  “አን ” ወይም “አንቺ” 

ማለ  ነው። “好/hǎo/ሀው” ማለ  ደግሞ “ጥሩ” ወይም “ደህና” ማለ  

ነው። ሁለ  ሲገናኙ “ኒ ሀው” የሚል አረፍ  ነገር ይመጣል። ይህ ማለ  

“አንቺ/አን  ደህና?” እንደማለ  ነው። እንደሰላም  ይጠቀሙበ ል። አንድ 

ሰው “你好/ní hǎo/ኒ ሀው/” ሲሎ  እርስዎም “你好/ní hǎo/ኒ 

ሀው/”  ብለው ነው የሚመልሱ ። 

አንድ ልብ እንድ ሉ የሚገባችሁ ነገር አለ።“你好/ní hǎo/ኒ ሀው”  የሚለው 

አረፍ ነገር ሲመሰረ  የ“你/ní/ኒ” ን ከሶስ ኛው ወደ ሁለ ኛው ን 

ቀይሯል። ይህም የሆነበ  ምክንያ  በቻይንኛ ሁለ  ቃላ  ሶስ ኛ ንን ይዘው 

ሰላም  በቻይንኛ

አዳዲስ ቃላ
የቻይንኛ ካራክ ር የፒንይን አነባብ የአማርኛ አነባብ ርጉም

你 nǐ [ኒ] አን /አንቺ

好 hǎo [ሀው] ጥሩ/ደህና

您 nín [ኒን]

እርስዎ 

(የአክብሮ  

አጠራር)

你们 nǐ men [ኒመን] እናን

谢谢 xiè xiè [ሲዬ ሲዬ] አመሰግናለሁ

不客气 bú kè qì [ቡ ከ ቺ] ምንም አይደል

再见 zài jiàn [ዛይ ጂየን] ቻው/ደህና ሁኑ
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ከ ለው ሲቀርቡ ውበ  ያንሳቸዋል፤ ለ ናጋሪውም ያስቸግራሉ ብሎ 

ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ቃል ኑን ወደ ሁለ ኛው ን ይለውጣል። አሁንም 

ይህ ሊያሳስባችሁ አይገባም። ልምድ ባካበ ችሁ ቁጥር እየቀለላችሁ ይመጣል።

እስ  አሁን ደግሞ “ሰላም ናችሁ?” እንዴ  እንደሚባል እንማር።  

“你nǐ/ኒ” ለአንድ ሰው ሲሆን “你们/nǐ men/ኒ መን” ደግሞ ለብዙሃን 

ነው። “እናን ” እንደማለ  ነው። በነገራችን ላይ “们/men/መን/” አንድን 

ቃል ሲከ ል እንደ የብዛ  ማመልከቻ ያገለግላል። በአማርኛ “ሰው” ላይ “ዎች” 

ብንጨምር ብዛ ን እንደሚያሳይ ሁሉ በቻይንኛም “们/men/መን/” የሚለው 

ቃል ብዛ ን ይገልፃል። ስለዚህ “你们好/nǐ men hǎo/ኒ መን ሀው” 

ስንል “እናን  ደህና?” ወይም “ሰላም ናችሁ?” እንደማለ  ነው። “们/

men/መን” የሚለውን ቅፅል የምንጠቀመው ከሰው ወይም ከህዝብ ጋር ግንኙነ  

ሲኖረው ነው። ለምሳሌ “መኪኖች” ለማለ  ይሄንን ቅፅል አንጠቀምም።

ቻይንኛ ልክ እንደአማርኛ የአክብሮ  ጥሪም አለው። በአማርኛ ያው “እርስዎ” 

ነው የምንለው። በቻይንኛ ደግሞ “您/nín/ኒን” ነው የሚባለው። እስ  “ደህና 

ኖ ?” እንዴ  እንደሚባል ገም ። “您好/nín hǎo/ኒን ሀው” ካሉ 

በ ክክል መልሰዋል! 

ምስጋናን ለመግለፅ “谢谢/xiè xiè/ሲዬ ሲዬ” እንላለን። በፒንይን “xiè 

xiè” ስንል ከ “ሲ” እና ከ “ሺ” ማህል ያለን ድምፅ ነው የምናሰማው። ይህንን 

ድምፅ ለመስማ  የድምፅ ቅጂውን ይከ ሉ። 

ሰላም  በቻይንኛ



32

በመጨረሻም “ቻው” ወይም “ደህና ሁኑ” ለማለ  የምንጠቀምበ  አባባል 

“再见/zài jìan/ዛይ ጂየን/” ነው። ይህ አባባል ቃል በቃል ሲ ነ ን  

“እንደገና እስክንገናኝ” የሚል ርጉም አለው። “ዛይ ጂየን” ሲባሉ እርሶም 

“再见/zài jìan/ዛይ ጂየን/” ብለው ነው የሚመልሱ ።

ሰላም  በቻይንኛ

አንድ ሰው ሲያመሰግኖ  ደግሞ  “不客气/bú kè qì/ቡ ከ ቺ” 

ብለው ይመልሳሉ። “不客气/bú kè qì/ቡ ከ ቺ” ቃል በቃል 

ሲ ረጎም “እንደዚህ አይነ  አክብሮ  አይገባም” የሚል ርጉም 

አለው። ይህ ደግሞ የሰዎቹን ቅርበ  ያሳያል። ከሁለ  በጣም 

የሚቀራረቡ ሰዎች መሐል እንደዚህ አይነ  ስነስርዓ  ወይም 

እጅ መንሳ  አስፈላጊ እንዳልሆነ ነው የሚያመላክ ው። እንግዲህ 

“ምንም አይደል” እንደማለ  ነው። ልብ ያላችሁ እንደሆነ ይህች 

“不/bù/ቡ” የም ባለዋ ካራክ ር አሁንም አለች። ቅድም 

እንደገለፅነው አፍራሽ ቃል ነች። “አይገባም” የሚለውን ርጉም 

ለማስ ላለፍ ነው የምንጠቀምባ ።

  ማሳሰቢያ
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ልምምድ

የቻይንኛ ንግግር ርጉም

A: 你好 ደህና ነህ/ነሽ?
[ኒ ሀው] ní hǎo

B: 你好 ደህና ነህ/ነሽ?
[ኒ ሀው] ní hǎo

ሰላም  በቻይንኛ

C: 你们好 ደህና ናችሁ?
[ኒ መን ሀው] nǐ men hǎo

A,B: 你好 ደህና ነህ/ነሽ?
[ኒ ሀው] nǐ hǎo
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A: 再见 ቻው/ደህና ሁኑ።
[ዛይ ጂየን] zài jiàn  

B: 再见 ቻው/ደህና ሁኑ።
[ዛይ ጂየን] zài jiàn

A: 谢谢 አመሰግናለሁ።
[ሲዬ ሲዬ] xiè xiè

B: 不客气 ምንም አይደል።
[ቡ ከ ቺ] bú kè qì

ሰላም  በቻይንኛ



ሊና ጌ ቸው አየነው 

በአዲስ አበባ ከ ማ ነው ወልጄ ያደግኩ ። በ18 አመ  እድሜዬ በ ወቀውና 
በአሜሪካ በሚገኘው ዬል ዩኒቨርሲ /Yale University/የ ምህር  ዕድል 
ሰጥ ኝ የመጀመሪያ እና ሁለ ኛ ዲግሪዬን (የማስ ርስ ዲግሪዬን) ለማግኘ  

በቅቻለሁ። ለቋንቋዎችና አለምን  ለማየ  ባለኝ ፍላጎ  ምክንያ   የዬል 
ዩኒቨርሲ  ማሪ እያለሁ የፈረንሳይኛ እና የስፓኒሽ ቋንቋዎችን በጥልቅ ሁኔ  
ምሬያለሁ። በፈረንሳይ ሀገር በፓሪስ ከ ማም ቆይ  በማድረግ የፈረንሳይኛ 

ችሎ ዬን ለማዳበር ችያለሁ። ምህር ን ከጨረስኩ በኋላ ከሌሎች የዬል ዩኒቨርሲ  ማሪዎች ጋር 
ወዳድሬ በማሸነፍ ቻንግሻ የሚባል የቻይና ከ ማ ውስጥ በሚገኝ  የ ወቀ  ዩኒቨርሲ  ውስጥ (Xiangya 

Medical School 湘雅医学院) ሌክቸረር ሆኜ በማገልገሌ ምህር ን እንዴ  በቀላሉ ወደ ማሪዎች 
ማስ ላለፍ እንደሚቻል ለመገንዘብም በቅቻለሁ። በቻይና ሀገር መኖር ከጀመርኩ በኋላ ነው ቻይንኛ 
መማር የጀመርኩ ። ከሌላ ሀገር ከመጡ ዜጎች ይልቅ ምህር  በቀላሉ ይገባኝ ነበር። ይህም የሆነው 
ቻይንኛ ለአማርኛ ናጋሪዎች ስለሚቀል ነው። ቻይና እና ኢ ዮጵያ ግንኙነ ቸው እየጠነከረ በመምጣ   
ኢ ዮጵያውያን በቀላሉ ቻይንኛ መማር እንዲችሉ ብዬ ነው ይህንን መፅሐፍ ለመፃፍ የወሰንኩ ። በአሁኑ 
ሰዓ  በቻይና እና በአፍሪካ ማህል ያለውን ግንኙነ  እያጠናሁ ሲሆን ጥና ቼም በ ለያዩ የጥና ና ምርምር 
ቋሞች መዋል። በዚህ አጋጣሚ እና   ወ/ሮ ፀዳሉ በላይ እና አባ  አ  ጌ ቸው አየነው በ ምህር  

እንድገፋ ላደረጉል ገደብ የሌለው ድጋፍ እጅግ እጅግ በጣም አመሰግናቸዋለሁ።      


